ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
НАКАЗ
31.10. 2018

№ 1095

Про отримання та використання
антиретровірусних препаратів
Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ
України) від 19.10.2018 № 1910 «Про розподіл антиретровірусних препаратів
для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та профілактики ВІЛ-інфікування,
закуплених за кошти Державного бюджету України на 2016 рік» для області
розподілено лікарські засоби (далі – антиретровірусні препарати) на загальну
суму 29 392,00 грн, а саме:
- Емтріцитабін тенофовір, таблетки, вкриті оболонкою, №30 у контейнері
/ Гетеро Лабз Лімітед, Індія, у кількості 98 упаковок (2 940 таблеток), ціною
127,40 грн за упаковку, на загальну суму 12 485,20 грн;
-Трастива,
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою,
по 600 мг/ 200 мг/ 300 мг №30 у контейнерах / Гетеро Лабз Лімітед, Індія,
у кількості 90 упаковок (2 700 таблеток), ціною 187,85 грн за упаковку,
на загальну суму 16 907,00 грн.
З метою раціонального і цільового використання вищезазначених
антиретровірусних препаратів для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
та профілактики ВІЛ-інфікування, закупленого за кошти Державного бюджету
України на 2016 рік за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення
медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів
програмного характеру», в частині «Централізована закупівля медикаментів
для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей»
НАКАЗУЮ:
1. Головному лікарю комунального закладу «Черкаський обласний
центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Черкаської обласної ради
Левченку П. Ю. забезпечити:
1.1. безкоштовне отримання від ДП «Укрвакцина» МОЗ України»
антиретровірусних препаратів на загальну суму 2 9392,00 грн, а саме:
- Емтріцитабін тенофовір, таблетки, вкриті оболонкою, №30 у контейнері
/ Гетеро Лабз Лімітед, Індія, у кількості 98 упаковок (2 940 таблеток), ціною
127,40 грн за упаковку, на загальну суму 12 485,20 грн;
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-Трастива,
таблетки,
вкриті
плівковою
оболонкою,
по 600 мг/ 200 мг/ 300 мг №30 у контейнерах / Гетеро Лабз Лімітед, Індія,
у кількості 90 упаковок (2 700 таблеток), ціною 187,85 грн за упаковку,
на загальну суму 16 907,00 грн.
1.2. персональну відповідальність та контроль за збереженням, цільовим
використанням, проведенням інвентаризації залишків антиретровірусних
препаратів;
1.3. щомісячно до 06 числа, наступного за звітним, подання
до ДП «Укрвакцина» МОЗ України» актів списання антиретровірусних
препаратів;
1.4. подання до ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»:
1.4.1. щомісячно до 10 числа, наступного за звітним місяцем, інформації
про отримання, використання та залишок вищезазначених антиретровірусних
препаратів згідно з додатком 6 до Комплексного плану розширення доступу
населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду
та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2017 - 2018 роках,
затвердженого наказом МОЗ України від 27.04.2017 № 468;
1.4.2. щокварталу до 10 числа, наступного за звітним періодом,
інформації
про кількість вищевказаного антиретровірусних препаратів,
які не будуть повністю використані до закінчення граничного терміну
придатності, не пізніше, ніж за 3 місяці до їх закінчення;
1.5. ведення бухгалтерського обліку і звітності щодо вищезазначених
антиретровірусних препаратів відповідно до наказу управління охорони
здоров’я обласної державної адміністрації від 17.10.2018 № 1053
«Про організацію контролю за цільовим та раціональним використанням
матеріальних цінностей, отриманих централізовано за бюджетними програмами
та заходами».
2. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника начальника
управління – начальника відділу розвитку та організаційно-фінансового
забезпечення управління охорони здоров’я Черкаської облдержадміністрації
Найдана О. В.

Начальник

М. Лобас
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